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5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
- Ο Προσδιορισμός  των Τιμών - 

 
 

1. Η συνάρτηση ζήτησης παιχνιδιών δίνεται από τη σχέση Qd = 46-5Ρ και η συνάρτηση  
  προσφοράς απ’ τη σχέση  Qs = 8+14Ρ .  

          α.   Να υπολογιστούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας . 
                β.   Να γίνει διαγραμματική απεικόνιση των εξισώσεων. 
        
 

2.     Δίνεται ο πίνακας : 
  
                                                                
Ζητείται : 
 
   α.  Να υπολογιστούν οι ευθύγραμμες 
      εξισώσεις ζήτησης και  προσφοράς 
   
    β.  Με βάση τις εξισώσεις , να  
           υπολογίσετε την τιμή και  

                                                                                                           την ποσότητα ισορροπίας . 
                                                                                                          
 
 

3. Αν η εξίσωση ζήτησης ενός αγαθού είναι  Qd = - 5 P + 60 και η εξίσωση προσφοράς του   
       Qs = P + 43 , να βρεθεί σε ποιάν τιμή θα έχουμε υπερβάλλουσα ζήτηση για το αγαθό, 
        5 μονάδες .   

 
4.  Αν οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι αντιστοίχως : 

 Qd = 85 – 5P          και          Qs = P + 15 
       Να βρεθεί σε ποιαν τιμή θα υπάρξει πλεόνασμα προσφοράς  2 μονάδων του  αγαθού . 

 
5.   Δίνονται οι παρακάτω εξισώσεις που περιγράφουν μιαν αγορά : 
       Qd = 36 – 2P                Qs = 18 + 4P 

          α.  Να υπολογισθούν η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας . 
          β.  Να υπολογισθούν το έλλειμμα ή το πλεόνασμα αρχικά για  Ρ=2  και κατόπιν για Ρ = 5. 
          γ.  Αν αυξηθεί το εργατικό δυναμικό και ζητείται πλέον τριπλάσια ποσότητα προϊόντος, 
                 ποιό θα είναι το νέο σημείο ισορροπίας;                                   
 

6.  Έστω ότι η τιμή ισορροπίας ενός αγαθού είναι 50 χρηματικές μονάδες και η ποσότητα 
   ισορροπίας 2000 μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε το έλλειμμα προσφοράς, όταν  
   η τιμή γίνει 20 χρηματικές μονάδες και γνωρίζουμε πως Ed =- 0,5  και   Es = 1,5 . 
 
 

Τιμή 
Ρ 

Ζητούμενη 
ποσότητα 

Qd 

Προσφερόμενη 
ποσότητα 

             Qs 

1 22 10 

2 19 13 

3 16 16 

4 13 19 

5 10 22 
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7.    Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι 100 € , η ζητούμενη ποσότητα είναι 50 τεμάχια και   
όταν η τιμή του γίνει 120 € , η ελαστικότητα ζήτησής του ως προς την τιμή είναι 
|Ed|=2. Αν η καμπύλη ζήτησης του αγαθού είναι ευθεία γραμμή , να υπολογίσετε 
 την ποσότητα που ζητείται στην τιμή των 80 €, καθώς και την τιμή και την ποσότητα  
ισορροπίας αν η συνάρτηση προσφοράς είναι  Qs=120+4P . 

 
 

8.   Με βάση τον παρακάτω πίνακα προσφοράς και ζήτησης ενός αγαθού Χ, ζητείται : 
 

α.  Να υπολογιστούν οι εξισώσεις 
ζήτησης και προσφοράς και να 
προσδιορισθούν η τιμή και η ποσότητα 
ισορροπίας.  
β.  Για ποια τιμή στην αγορά, το 
πλεόνασμα του Χ θα ισούται με 4000 
μονάδες ;                                                                               

γ.  Έστω ότι το εισόδημα των καταναλωτών αυξάνεται και για κάθε επίπεδο τιμής , 
       η ζήτηση μεταβάλλεται κατά 50 % . Να υπολογισθούν  η νέα τιμή και ποσότητα    
       ισορροπίας του αγαθού Χ . (Το αγαθό παρουσιάζει ΕΥ > 0). 
δ.  Να παρασταθούν στο ίδιο διάγραμμα, οι παραπάνω μεταβολές στις συναρτήσεις  
       ζήτησης και προσφοράς. 
                                                                            ( Παραλλαγή θέματος Πανελληνίων ) 
 
 
    9.  Δίνονται οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς : Qd =32 – 2Ρ  και  Qs=12 + 3Ρ 

   για ένα κατώτερο αγαθό Χ. 
         Αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών , με αποτέλεσμα να μεταβληθεί  η ζήτηση  
           για το αγαθό σε κάθε τιμή κατά 50% ,να υπολογίσετε το νέο σημείο ισορροπίας και 
           να σχεδιάσετε στο ίδιο διάγραμμα την παραπάνω μεταβολή της θέσης των καμπυλών.   
  

 
10.  Για ένα αγαθό με γραμμική συνάρτηση προσφοράς, η τιμή και η ποσότητα  
         ισορροπίας, είναι Pο =2  και Qο =8 . Αν η καμπύλη της συνάρτησης προσφοράς 
         περνά απ’ την αρχή των αξόνων και η συνολική δαπάνη των καταναλωτών είναι  
         σταθερή, ζητείται : 

                α.  Να υπολογίσετε τις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. 
                β.  Να σχηματίσετε στο ίδιο διάγραμμα τις καμπύλες των ανωτέρω συναρτήσεων. 
     
 

    11.  Δίνεται η εξίσωση προσφοράς ενός αγαθού : Qs = 4P –750 . Γνωρίζοντας πως 
             για Ρ = 300 παρουσιάζεται έλλειμμα 450 μονάδων στην αγορά , ενώ για Ρ = 600      

       παρουσιάζεται πλεόνασμα 1050 μονάδων , να υπολογισθούν η τιμή και η ποσότητα 
       ισορροπίας . 
 

  Τιμή 
      P 

Ζητ. ποσότητα 
         Qd 

Προσφ. 
ποσότητα 
             Qs 

1 5000 1000 

4 2000 4000 

6  0 6000 
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 12.    Δίνονται οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού : 

 Qd = 1500 – 6P           και             Qs = 200 + 4P 
 
               α.  Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας 
               β. Εξηγείστε τί θα συμβεί στην αγορά , αν καθοριστεί ανώτατη τιμή ΡΑ=100 € .  
                      Να υπολογιστεί το πιθανό « καπέλο » . 
                γ.  Εξηγείστε τί θα συμβεί στην αγορά αν καθοριστεί τιμή ασφαλείας για τους  
                        παραγωγούς ΡΚ =150 € . 
                      Πόσα χρήματα θα πληρώσουν οι καταναλωτές ; 
                      Πόση θα είναι η επιβάρυνση για το κράτος ; 
                      Πόσα χρήματα θα εισπράξουν οι παραγωγοί ; 
                                       
 
 
 
        13.    Με βάση το παρακάτω διάγραμμα των ευθύγραμμων καμπυλών ζήτησης και  
                    προσφοράς , ζητείται : 

  
  

 
                                       
 
 
 
 

 
 

   Α)    Να βρείτε τις εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς και να υπολογίσετε την 
           τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. 
     Β)    Αν επιβληθεί ΡΑ = 8, να υπολογιστούν : 
             α. Το αριθμητικό αποτέλεσμα (έλλειμμα ή πλεόνασμα) μιας τέτοιας επιβολής .      
             β. Να υπολογιστεί το πιθανό « καπέλο » . 

            Γ)    Αν επιβληθεί κατώτατη τιμή ΡΚ = 12, να υπολογιστούν : 
                 α.  Το αριθμητικό αποτέλεσμα (έλλειμμα ή πλεόνασμα ) μιας τέτοιας επιβολής  

                         β.  Τα συνολικά έσοδα των παραγωγών μετά την κρατική παρέμβαση . 
                         γ.  Ποια θα είναι η ποσοστιαία μεταβολή στα συνολικά έσοδα των παραγωγών  
                                λόγω της επιβολής κατώτατης τιμής.    
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   14.  Δίνονται οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού Χ : 

 
 Qd =85 – P              και              Qs = 10 + 4P 
 
          α.   Αν αυξηθεί το πλήθος των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να μεταβληθεί  η 

προσφορά του αγαθού κατά 50 % , να υπολογίσετε το νέο σημείο ισορροπίας  
                και να γίνει το σχετικό διάγραμμα . 
          β.  Με βάση τις αρχικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς να υπολογίσετε  
                τη νέα τιμή και ποσότητα ισορροπίας, αν αυξηθεί το εισόδημα των καταναλωτών  
                κατά 20%  και για κάθε τιμή ΕΥ = 0,5.  
 γ.  Με βάση τις αρχικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, να υπολογίστε τη νέα  
                 τιμή και ποσότητα ισορροπίας αν μειωθεί η τιμή του αγαθού Ψ που είναι  
                 συμπληρωματικό του αγαθού Χ , με αποτέλεσμα τη μεταβολή της ζήτησης του Χ  
                 κατά 30 μονάδες σε κάθε τιμή. 
 
 
       15.   Για ένα αγαθό Χ  που έχει γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς,  
                 γνωρίζουμε πως  Pο =4  και  Qο =80  καθώς και ότι στο σημείο ισορροπίας   
                 |Ed|=1,5 . 

   Αιφνίδια μείωση της τιμής κατά 50% ,είχε σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστεί στην   
    αγορά, έλλειμμα 80 μονάδων προϊόντος . 

              Ζητείται :  α.  Να υπολογίσετε τη συνάρτηση  προσφοράς  όταν μειωθεί η τιμή . 
                                 β.  Πόσο θα χρειαστεί να αυξηθεί η προσφορά , ώστε με τη νέα τιμή 
                                          να υπάρξει ισορροπία στην αγορά ; 
 
 

 16.   Ο παρακάτω πίνακας αφορά στο κόστος παραγωγής κρέατος από μιαν επιχείρηση: 
  

Q    0   15   40   75   90  100  130 

MC   -   12   11,2   10,8   12   13   16 

          
        α)  Να υπολογίσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. Κατόπιν να υπολογίσετε 
               την αγοραία εξίσωση προσφοράς, γνωρίζοντας ότι το προϊόν παράγεται από 10  
               πανομοιότυπες επιχειρήσεις. 
        β)  Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας γνωρίζοντας πως  
               η συνάρτηση ζήτησης στην αγορά του κρέατος είναι Qd = 1140 –20Ρ.   
        γ)  Λόγω αύξησης των μισθών των εργαζομένων στην κατεργασία κρέατος, μεταβλήθηκε  

 η προσφορά κρέατος κατά 20%, με αποτέλεσμα ν’ αλλάξει και  η τιμή του στην  
               αγορά. 

Να υπολογίσετε τη νέα τιμή και τη νέα ποσότητα ισορροπίας.   
        δ)  Η κυβέρνηση θέλοντας να επανέλθει η τιμή στα αρχικά επίπεδα ,επιβάλλει ΡΑ=12. 
                  Να υπολογίσετε το ύψος του πιθανού  «καπέλου» . 
        ε)  Να αποτυπώσετε σε διάγραμμα τις παραπάνω μεταβολές . 
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Q

P

           17.  Με βάση τον παρακάτω πίνακα που παρουσιάζει στοιχεία για μιαν επιχείρηση 
                   που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παράγοντας δερμάτινα ρούχα, να  
                   ερευνήσετε τα εξής : 

α. Να υπολογίσετε τον πίνακα προσφοράς  
       της επιχείρησης. 
 β. Να υπολογίσετε την αγοραία συνάρτηση  
       προσφοράς, αν γνωρίζετε ότι το προϊόν 
       παράγεται από 10 πανομοιότυπες  
       επιχειρήσεις. 
 γ.  Αύξηση των τιμών των πρώτων υλών στην 
       παραγωγή δερμάτινων ρούχων, είχε σαν  

                                                                         αποτέλεσμα τη μεταβολή της προσφοράς κατά 20 %.  
                                                                 Να υπολογίσετε τη νέα συνάρτηση προσφοράς.  
     δ.   Αν  Qd = 1260 – 20 P , να υπολογίσετε ποια  θα είναι η επίπτωση του προηγούμενου  
             γεγονότος στα συνολικά έσοδα των επιχειρήσεων .   
     ε.   Αν επιβληθεί  ΡΚ = 16 , πόση θα είναι η κρατική επιβάρρυνση ; 
   στ.   Σε ποιο επίπεδο παραγωγής μεγιστοποιούνται τα κέρδη της επιχείρησης ; 
 
 

 18.   Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του διαγράμματος όπου εμφανίζονται οι  
         ευθύγραμμες καμπύλες ζήτησης και προσφοράς ενός προϊόντος και γνωρίζοντας  
         ότι το Μ (4,16) είναι το μέσον του  ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ, να υπολογίσετε : 

                                                                                                         
                        Α     D                              S                                              
                                                                                    α.  Την εξίσωση της καμπύλης ζήτησης . 
                                                                                         
                                M (Po=4, Qo=16)       β.   Να μελετήσετε αν θα μειωθούν ή θα 
                                                                                           αυξηθούν τα έσοδα των παραγωγών 
                                                                                            του  προϊόντος, σε περίπτωση που 
                                                                                            λόγω μείωσης των τιμών των 

παραγωγικών συντελεστών, μεταβάλλουν 
                        0                                         Β                      και την προσφορά του. 
                                          
 

19.     Η αύξηση αρχικά του εισοδήματος των καταναλωτών από 2000 σε 3000 €  
και ακολούθως η αύξηση της τιμής του αγαθού Χ από Pισ=10  σε P΄ισ=20,   
είχε σαν τελικό αποτέλεσμα την αύξηση και της ποσότητας ισορροπίας από  
Qο =20 σε Q΄ο =35 .                                          

   Αν στην αρχική τιμή ισορροπίας η ελαστικότητα εισοδήματος είναι 2 και με την  
     αύξηση του εισοδήματος παρουσιάστηκε έλλειμμα 20 μονάδων του προϊόντος  
     στην αγορά , να υπολογίσετε τις εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς που αντιστοιχούν 
     στο νέο εισόδημα.   

      Αν κατόπιν το κράτος ορίσει ΡΑ=15, να υπολογίσετε το πιθανό «καπέλο».  
                                                         

L AP MC 

1 15 12 

2 20 11.2 

3 25 10.8 

4 22,5 12 

5 20 13 

6 20 15 
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20.   Έστω  Qd = 150 – P   και   Qs = 60 + 2P  οι εξισώσεις ζήτησης και προσφοράς του   
                   αγαθού Χ και στην αγορά επικρατεί « καπέλο » ίσο με 6 € ,ποια ανώτατη τιμή είχε  
                   θεσπίσει το κράτος ; 
                
                                                                                                                                                         
     21.   Έστω ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού, είναι Qd=40-5P 
               και  Qs=16+P  αντιστοίχως .  
                 Ζητείται : 
           α.  Να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας. 
           β.  Έστω ότι αυξήθηκε το εισόδημα των καταναλωτών κατά  10% με αποτέλεσμα  
                  τη μεταβολή της ζήτησης,  ενώ η εισοδηματική ελαστικότητα του αγαθού   
                  είναι  ΕΥ=2. 
                Επίσης, εξ αιτίας της μείωσης των τιμών των παραγωγικών συντελεστών  
                  μεταβλήθηκε η προσφορά κατά 50%.  
               Να υπολογίσετε τη μεταβολή στα συνολικά έσοδα των  παραγωγών εξ αιτίας των  
                  μεταβολών στη ζήτηση και στην προσφορά.          
          γ. Να σχηματίσετε τις καμπύλες ζήτησης και προσφοράς καθώς και τις μεταβολές τους, 
                στο ίδιο διάγραμμα. 
          δ.  Με βάση τις αρχικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, να εξετάσετε αν οι  
                 παραγωγοί θα πρέπει να αυξήσουν την προσφορά, να την μειώσουν ή να  
                 εξακολουθήσουν να προσφέρουν τις ίδιες ποσότητες, θέλοντας να αποκομίσουν  
                 τα μέγιστα  έσοδα. 
          ε.  Με βάση τις αρχικές συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς, να μεταβάλλεται τη  
                 ζήτηση και την προσφορά, με τρόπο ώστε προκαλώντας παράλληλες μετατοπίσεις  
                 των καμπυλών τους, να υπάρξει νέα ποσότητα ισορροπίας ίση με 28 μονάδες  
                 προϊόντος, ενώ η τιμή παραμένει ίδια. 
      
 
 

 22.  Με βάση το διάγραμμα όπου Μ είναι το μέσο του ΑΒ ,να βρείτε αν θα αυξηθεί  
                     ή θα μειωθεί η συνολική δαπάνη των καταναλωτών σε περίπτωση που αυξηθούν  
                     οι μισθοί των εργατών . 
  
                                     Α                                 S                  
                                         D 
                                                            M                 

                                                      
                                                                                        Β    


